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a Fővárosi Közgyűlés állandó
bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a

Közgyűlés

részére

Tisztelt Közgyülés!
része a
Budapest Főváros Ill. kerületének az Aranyhegyi-patak, Szentendrei út és Barát-patak által határolt
- beleértve a Római-partot főváros árvlzvédelmi szempontból legkitettebb területe. A Csillaghegyi-őblözet
területén közvetlenül

hozzávetőlegesen

55 ezer fö árvlz elleni biztonságának megteremtése kiemelt fővárosi

feladat.
A pünkösdfürdői védművei kapcsola tos döntések
664/2018.(06.13.) Föv. Kgy. sz. határozatával a Pünkösdfürdői árvlzvédelmi
yi-patak
létesltmény megvalós!tása feladatra 2.133.360 eFt-ot biztosi! fedezetként, a teijes „Aranyheg
" feladatra
árvlzvédelme, Pünkösdfürdői védvonalszakasz árv!zvédelme és zöldfelület fejlesztése

A

Fővárosi

Közgyűlés

kel együtt
rendelkezésre álló forrás 6.733.361 eFt, amely a 2017. dec. 31-ig felmerüll 289.251 eFt kifizetések
7.022.612 eFt.
árvlzvédelmi létesltmény tervezési és kivitelezési munkáira 2018. július 3-án jött létre
vállalkozási
vállalkozási szerződés Budapest Főváros Önkormányzata és a Swietelsky Épltő Kft. között. A
tási határidő 13
szerződésben rögzltett vállalkozói díj 5% tartalékkerettel 1.679.811.126 Ft+ Afa, a megvalósl

A

Pünkösdfürdői

hónap.
z szükséges
A 2018. augusztus 2-i munkaterület átadást követően a vállalkozó megkezdte a kiviteli tervezéshe
tőltéstestben
feltárásokat. A feltárások során szembesült a vállalkozó azzal a körülménnyel, hogy a meglévő
eljárással
három szakaszon, összesen közel 700 m hosszban, a 2002. évi árvizet követöen JET grouting
k, lgy a
megépltett vlzzáró fal a tendertervben megadottnál kisebb keresztmetszettel rendelkezi
zámltások
szivárgásgátlásban feltételezett szerepe és a tendertervekben megadott szivárgáss
be (1. sz.
felülvizsgálandóak. A vállalkozó ezen körülményre 2018. augusztus 22-én követelést jelentett
melléklet). A javasolt módos!tásokat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tervezői javaslat részletezi.

clm: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. \ levélclm: 1840 Budapest
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További módosítást igényel, hogy a Barát-patakra korábban tervezett visszatöltésezés helyett az Országos
Vízügyi Föigazgatóság torkolati

műtárgyra

adott tervezöi megbízást. A tervezett

műtárgy

és a pünkösdfürdöi

beruházás tendertervein megadott kezdöszelvény között mintegy 100 m hosszban hiányzik az árvízvédelmi
megoldás, melyet

műszakilag

a

pünkösdfürdői védműbe

lehetséges csak integrálni, a nyomvonalas

létesítmény meghosszabbításával kiépíteni.
A követeléssel összefüggésben a kiviteli terveket készítő Mélyépterv Komplex Zrt. által javasolt
módositások ellen az engedélyes terveket

készítő

Tér-Team Kft. nem emelt kifogást.

A vállalkozási szerzödés alapján a vállalkozó által benyújtott követelésröl vagy változtatási javaslatról a
mérnök (a

mérnök-műszaki

ellenöri feladatokat az Enviroduna Kft. látja el) határoz. A mérnök a határozatát a

megrendelö elözetes jóváhagyásával hozza meg. Figyelemmel arra, hogy a

szerződés

értelmében a mérnök

határozata a követelés vagy változtatás elfogadásának minösül, így a mérnök határozatához szükséges a
többletköltségek fedezetének biztosítása is, a fedezet megléte a megrendelöi jóváhagyás elöfeltétele. A
módosítások többletköltség igénye csak a követelés részletes kidolgozását és mérnök általi véleményezését
követöen határozható meg azzal, hogy a többletköltségek nem haladhatják meg a szerzödéses ellenérték
50%-át.
Az elöterjesztés ennek megfelelöen javaslatot tesz arra, hogy a Pünkösdfürdöi árvízvédelmi létesltmény
megvalósítására további 839.000 eFt +Áfa, összesen 1.065.530 eFt fedezet kerüljön biztosításra keretösszeg
formájában. A feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok, megállapodások és szükség esetén az elöirányzatmódosítás a késöbbiekben kerül elökészítésre.

Fentiek alapján kérem a t.

Közgyűlést

az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat
A Fövárosi

Közgyűlés

úgy dönt, hogy:

1.

kötelezettséget vállal arra, hogy az „Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdöi védvonalszakasz
árvízvédelme és zöldfelület fejlesztése" feladaton belül a Pünkösdfürdöi árvízvédelmi létesítmény
megvalósítására további 1.065.530 ezer Ft-ot biztosít többletfedezetként.

2.
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok, megállapodások,
és szükség esetén az előirányzat módosításról szóló döntési javaslatok elökészítéséröl.
határidő:

felelős:

a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése
Tarlós István főpolgármester

213 oldal

Határozathozatal módja:

Az 1. sz. pontban foglalt határozati javaslat elfogadása
egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Budapest, 2018. augusztus

minősített,

a 2. sz. határozati javaslat elfogadása

::23.

§

l~

,.~esztés/ I>
o,.o0
t:)s

"ú'°"

~
~

~

;o178

Láttam:

,..,;. .

1

'

-<

. Szeneczey Balázs

4

olgármester-helyettes

';1

,,,.

~

ro'-

. <;:iS'O~

~:,,,,:,_,, ~

Sárádi Kálmánné dr.
föjegyzö

Q
mellékletek:
1.
2.

Vállalkozói követelés bejelentés
Tervezöi javaslat
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